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บทคัดยอ 
 

กรมวิชาการเกษตร ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมในพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ดินและน้ํา รวมกับผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชทั้งระบบ เพื่อใหเห็นเปนรูปธรรมงายตอความเขาใจของผูที่เขามาเยี่ยมชมและเรียนรู ศูนยวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรนครพนม ไดดําเนินการจัดต้ังศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” จังหวัดนครพนม 
ขึ้นเมื่อตนป พ.ศ. 2552 จํานวน 2 แหง คือ พื้นที่ตําบลหนองแสงและตําบลขามเฒา อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
โดยศูนยเรียนรูการผลิตพืชฯ แหงแรกเนนหนักดานการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีเปนหลัก พื้นที่ 15 ไร 
สวนที่สอง เนนหนักดานการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ พื้นที่ 7.5 ไร โดยแบงพื้นที่ดําเนินการออกเปน 4 สวน 
ดังนี้ สวนที่ 1 พื้นที่สระน้ํา 1 ไร มีกิจกรรมเลี้ยงปลากินพืช เชน ปลานิล  ตะเพียน ไน และย่ีสก สวนที่ 2 นาขาว 
4.5 ไร มีกิจกรรมการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 และการปลูกพืชหลังนา เชน ขาวโพด แตงโม และหอมแบง สวน
ที่ 3 พืชผสมผสาน 1.5 ไร มีกิจกรรมการปลูกไมผล เชน มะมวง  ชมพู และมะไฟ พืชผักอายุยืน อายุส้ัน และพืช
หมุนเวียนอื่นๆ และสวนที่ 4 ที่อยูอาศัย 0.5 ไร ประกอบดวยบานพัก ปศุสัตวและโรงเห็ด  จากผลการวิเคราะห
ขอมูลต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม  2552 สรุปผลได ดังนี้ ทั้ง 4 สวนมีรายไดตลอดทั้งป  104,375 บาท และมี
รายจายทั้งหมด 39,139 บาท เหลือเงินหักคาใชจาย 65,236 บาท ดานรายไดพบวา สวนที่ 2 สูงที่สุด คือ 60,234 
บาท รองลงมาไดแกสวนที่ 4 และสวนที่ 3 คือ 25,858 และ 17,383 บาท ตามลําดับ และสวนที่ 1 นอยที่สุด คือ 900 
บาท ดานรายจายพบวา สวนที่ 4 สูงที่สุดคือ 21,330 บาท รองลงมาไดแก สวนที่ 2 และสวนที่ 3 คือ 9,509 และ 
8,300 บาท ตามลําดับ และเม่ือวิเคราะหผลตอบแทนหลังหักคาใชจายระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 
พบวา สวนที่ 2 มีผลตอบแทนสูงที่สุด คือ 50,725 บาท รองลงมาไดแก สวนที่ 3 สวนที่ 4 คือ 9,083 และ 4,528 
บาท ตามลําดับ สวนที่ 1 นอยที่สุด คือ  900 บาท แตการดําเนินงานทั้ง 4 สวนนั้นจะตองเกื้อกูลกันไป จึงจะทํา
ใหเกิดการพัฒนาไปสูความสําเร็จได 
 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง   ทฤษฎีใหม   การผลิตพืช  
 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 
 Agricultural Research and Development Center, Nakorn Phanom 



 
ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 

 531 

 
Abstract 

 
Department of Agriculture received the concept of sufficiency economy and The New 

Theory is a philosophy bestowed by His Majesty the King. These are a guide to managing land and 
water with results of the plant production technology research. To easy to make a concrete 
understanding for the guest and learning in the Nakhon Phanom Research and Development 
Agriculture Centre. The learning centre of plant production following by The New Theory in Nakhon 
Phanom province was established on early of 2009 for 2 centers i.e. Nong Seng and Kham Thao, 
Muang districts, Nakhon Phanom province. The first centre was concentrated with training and 
technology transfer in area of 15 rai. The last second, they have 7.5 rai area and concentrated with 
practice following by His Majesty the King. In area of 7.5 rai is divided into 4 sections including: i) 1 
rai area for basin (there has many fish eat plants farm such as Tilapia, Common Carp, Java Crab and 
Jullien's Golden Carp fish), ii) 4.5 rai area for paddy field (they was grown KDML 105 and some 
crops after rice harvest such as maize, watermelon and spring onion), iii) 1.5 rai area of multicrop i.e. 
fruit crops (such as mango, rose apple and  burmese grape), short- and long- lived vegetables  and 
other rota-crops, and iv) 0.5 rai area of housing including: house, livestock and mushrooms house. 
From the result during January to December 2009 can concluded that all of 4 sections has income 
104,375 baht/year, 39,139 baht/year for total expenditure and remaining income was 65,236 
baht/year. For income, the second section was highest (60,234 baht) and following by forth and third 
sections (25,858 and 17,383 baht, respectively). The lowest income was the first section (9,509 
baht). For total expenditure, the forth section was highest (21,330 baht) and following by second and 
third sections (9,509 and 8,300 baht, respectively). For the net income between January to 
December 2009 , the second section gave highest net income was 50,725 baht and following by 
third and forth sections were 9,083 and 4,528 baht, respectively. The lowest net income was first 
section (900 baht). However, all 4 sections operation to aid the same for developing to succession.         
 
Key Words :  sufficiency economy, the new theory, plant Production 

 
บทนํา 

 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาหรือแนวปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานแก

ประชาชนระดับรากหญา โดยเฉพาะที่อยูในชนบท ทองถิ่นหางไกล กันดาร คอนขางยากจนใหเปนแนวทางดํารง 
ชีวิต ประหยัด พึ่งพาตนเอง เปนคนดี มีศีลธรรม เพื่อความกินดี อยูดี มีสุข ตลอดเวลา ต้ังแต พ.ศ. 2494 ถึง 2532 
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คือเม่ือทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ จนถึงเม่ือทรงเริ่มงานเกษตร “ทฤษฎีใหม” หรือ 46 ป (พ.ศ. 2494 – 2540) เม่ือ
พระราชทานแนว “เศรษฐกิจพอเพียง” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชดํารัส เม่ือวันที่ 10 พฤศจกิายน 
2547 ณ ทองพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แกรัฐมนตรีเกษตร/พัฒนาของ
ประเทศกําลังพัฒนา 19 ประเทศ ความวา “เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาหรือแนวคิดแต “ทฤษฎีใหม” ไมใช
ปรัชญาแตเปนการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตเปนวิธีปฏิบัติเพื่อชวยการประกอบอาชีพของเกษตรกร” ทรง
ใหเร่ิมทดสอบเกษตร “ทฤษฎีใหม” เม่ือ พ.ศ. 2532 ที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรีและที่อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ ในป พ.ศ. 2533 (อําพล เสนาณงค, 2550) การพัฒนาชีวิตและอาชีพของประชาชนในชนบท โดย 
“ทฤษฎีใหม” ที่วานี้มีระดับของความกาวหนาในการดําเนินงานตามท่ีไดพระราชทานพระราชดําริไว 3 ขั้น คือ  
(ผลิใบ กรมวิชาการเกษตร, 2553) ขั้นที่ 1 ทฤษฏีใหมขั้นตน สําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่นอย คอนขางยากจน อยู
ในเขตเกษตรที่อาศัยน้ําฝนเปนหลัก ในขั้นนี้ ตองการสรางความม่ันคงทางดานการผลิต ความมั่นคงทางดาน
อาหารประจําวันความม่ันคงของรายได ความม่ันคงของชีวิต และความม่ันคงของชุมชนในชนบทเปนเศรษฐกิจที่
ตองพึ่งพาตนเองทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริดังกลาวใหแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน ในอัตราสวน 30 : 30 : 30 
:10 กลาวคือ พื้นที่สวนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ใหขุดสระน้ําเพื่อเก็บกักน้ําในฤดูฝนไวใชในการเพาะปลูกตลอดป 
ซึ่งสระน้ํานี้สามารถจะเล้ียงปลา หรือพืชน้ําตาง ๆ เชน ผักบุง ผักกระเฉด บัวสาย ไวเปนอาหารใน ครอบครัว หรือ
จําหนายไดดวย พื้นที่สวนที่สอง ประมาณ 30% ใหปลูกขาวเพื่อใชเปนอาหารในครัวเรือน ใหเพียงพอตลอดป ซึ่ง
สามารถลดคาใชจายของครอบครัว และสามารถพึ่งพาตนเองได พื้นที่สวนที่สาม ประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไม
ยืนตน พืชผัก พืชไร สมุนไพร หรือพืชอื่น ๆ เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน ถาเหลือสามารถนําไปจําหนายเปนรายไดอีก
ทางหนึ่ง พื้นที่สวนที่ส่ี ประมาณ 10% ใชเปนที่สรางบานที่อยูอาศัย เล้ียงสัตว  และโรงเรือนอื่น ๆ เชน ยุงฉาง 
เลาเปด เลาไก คอกสัตว โรงเรือนเพาะเห็ด คอกปุยหมัก เปนตน เม่ือเกษตรกรเขาใจหลักการและลงมือทําตาม
ในระยะเวลาที่เหมาะสมจนประสบผลสําเร็จ ในลักษณะ “พออยูพอกิน” เปนอยางดี เกษตรกรจะสามารถพัฒนา
ไปสูขั้นที่สองและชั้นที่สามตอไปได ขั้นที่ 2 ทฤษฏีใหมขั้นกลาง เปนขั้นรวมพลังในรูปของกลุม หรือสหกรณ เพื่อ
รวมกันดําเนินการในดานตาง ๆ คือ การผลิต โดยเร่ิมต้ังแตการเตรียมดิน การหาปจจัยการผลิต ทั้งเมล็ดพันธุ 
ปุย และนํ้าในการเพาะปลูก เม่ือไดผลผลิตแลว ตองรวมกันจัดการดานการตลาด เร่ิมต้ังแตการดูแลผลผลิตหลัง
การเก็บเก่ียว เชน รวมกันจัดหาสถานที่ รวบรวมผลผลิต หาลานตากผลผลิต (กรณีเปนผลผลิตพืชที่ตองกําจัด
ความชื้น)จัดหาเครื่องสี เคร่ืองเก่ียวนวด รวมไปถึงรวมกันจําหนายผลผลิต นอกจากนั้น ยังตองคํานึง ถึงความ
เปนอยู โดยมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางครบถวน มีสวัสดิการและบริการที่จําเปน เชน สถานีอนามัย 
หรือโรงพยาบาล กองทุนกูยืมเพื่อกิจกรรมตาง ๆ มีโรงเรียน และมีการสงเสริมการศึกษาใหกับเยาวชน หรือ
ผูสนใจการศึกษาในชุมชน ไมเฉพาะการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับเทานั้น ยังรวมไปถึงการศึกษาเพื่อนํา ไป
พัฒนาอาชีพดวย ที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ สังคมและศาสนา โดยชุมชนควรเปนศูนยกลางในการพัฒนาสังคม
และจิตใจโดยมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว แตอยางไรก็ตามทุกกิจกรรมที่กลาวมาแลวขางตน จะตองไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของทั้งภาคราชการ เอกชนและสมาชิกในชุมชนเอง ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา ถา
เกษตรกรดําเนินการผานขั้นที่ 2 มาได จะทําใหมีรายไดมากขึ้น มีฐานะท่ีม่ันคงขึ้น สามารถที่จะพัฒนาไปสูขั้นที่
สาม คือ การหาทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ มาชวยในการลงทุน หรือประกอบการ โดยเกษตรกรและแหลงเงินทุน
นั้นจะไดรับประโยชนรวมกัน  
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ปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินของเกษตรกร เปนปญหาสําคัญย่ิงในปจจุบัน และการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที่ใชน้ําฝนทํานาเปนหลัก เกษตรกรจะมีความเส่ียงสูงเปนเหตุใหผลผลิต ขาวอยู
ในระดับต่ํา ไมเพียงพอตอการบริโภค ดวยพระอัจฉริยะในการแกปญหา จึงไดพระราชทาน "ทฤษฎีใหม" ให
ดําเนินการในพื้นที่ทํากินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ 15 ไร ดวยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไรนาอยางเหมาะสม 
ดวยการจัดสรรการใชประโยชนในที่ดินโดยใหมีการจัดสรางแหลงน้ําในที่ดินสําหรับการทําการ เกษตรแบบผสมผสาน
อยางไดผล เพื่อใหเกษตรกรสามารถเล้ียงตัวเองได ใหมีรายไดไวใชจายและมีอาหารไวบริโภคตลอดป ซึ่งได
ดําเนินการอยางแพรหลายในปจจุบัน ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ 
ขอนแกน ชัยภูมิ เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร มีพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด  52.76 ลานไร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปแบงออกไดเปน 5 เขต ดังนี้ 1) บริเวณท่ีสูงทางทิศตะวันตก มี
ลักษณะพื้นที่เปนเนินสูงถึงภูเขาบางสวนมีสภาพเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน ไดแก พื้นที่บริเวณจังหวัดเลย 
และบางสวนของจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแกน และชัยภูมิ 2) บริเวณท่ีสูงทางทิศเหนือ เปนแนวแคบๆ 
ทางตอนเหนือสุดของภาค มีลักษณะพื้นที่เปนแบบลูกคล่ืนจนถึงเนินเขาโดยมีกลุมหินชุดโคราชรองรับ ไดแก 
บริเวณบางสวนของจังหวัดหนองคายและนครพนม 3) บริเวณแองสกลนคร มีศูนยกลางอยูที่จังหวัดสกลนคร 
ประกอบดวยพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี และหนองคาย ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนลูกคล่ืนลอน
ลาดถึงสภาพพ้ืนที่ราบ มีพวกหินเกลือรองรับอยูเบื้องลาง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 43,000 ตารางกิโลเมตร มี
ลําธารไหลลงสูหนองหาน ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่มีพื้นที่ประมาณ 170 ตารางกิโลเมตร 4) บริเวณท่ีสูง ตอนกลาง
แถบเทือกเขาภูพาน มีสภาพพื้นที่เปนแบบลูกคล่ืนจนถึงเนินเขาเต้ียๆ มีเอกเขาภูพานเกิดขึ้นซึ่งมีอาณาเขตติดตอ
กับแมน้ําโขงทางทิศตะวันออกเฉียงใตและมีดินหนวยลาง และหนวยกลางของหินชุดโคราชรองรับอยูเบื้องลาง และ 
5) บริเวณแองโคราช ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สวนใหญทางตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบคลุมพื้นที่ 
จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน และกาฬสินธุ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีลักษณะสภาพพื้นที่แบบลูกคล่ืน
ลอนลาดถึงรอบเรียบหรือเกือบราบ (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3, 2547) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่เฉล่ีย 23 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548) จากกระแสการพัฒนาที่
มุงเนนดานเศรษฐกิจเปนหลักทําใหเกิดปญหาทุนสังคม ธรรมชาติวัฒนธรรม คน สังคม ทรัพยากร ตนทุนสูง ผลผลิต
ตํ่า รายไดนอย ขาดความม่ันคงดานอาหาร ขาดความเอื้ออาทร วัตถุนิยม วัฒนธรรมถูกทําลาย  พึ่งตนเองไมได 
ขาดการเรียนรู และพึ่งพากันเองในชุมชน เกษตรกรมีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ ย่ิงพัฒนาเกษตรกรย่ิงออนแอ
เร่ืองวิธีคิด เกษตรกรไมเขมแข็ง ไมทํางานวิจัยดวยตนเอง พึ่งพาปจจัยภายนอก ไมรูเทาทันการเปล่ียนแปลง ขาด
การรวมกลุม ขาดการเชื่อมโยงผลผลิตกับตลาด แตมีจุดแข็ง คือ ขยันมุงม่ัน ทุมเท พรอมปรับเปล่ียน จึงจําเปน 
ตองใหเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พัฒนาและปรับเปล่ียนระบบการผลิตตามสภาพภูมินิเวศ 
โดยใชแนวทาง การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม เพื่อพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองในชุมชนใชภูมิปญญา 
ทองถ่ิน และทุนชุมชน มีคุณธรรม รูเทาทันโลก ประมาณตน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับภูมินิเวศในพื้นที่ 
ใหเกษตรกรมีกิน มีความม่ันคงทางดานอาหาร ลดความเส่ียงจากการผลิตพืชเชิงเด่ียว เพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พัฒนาระบบการผลิตใหมีความย่ังยืน ส่ิงแวดลอมไดรับการปกปอง ครอบครัวและชุมชนมีความ เขมแข็ง 
รูเทาทันกระแสการปรับเปล่ียนของสังคม เม่ือมีปญหาที่กระทบสามารถปรับตัวไดอยางมีศักด์ิศรี 
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ปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินของเกษตรกร เปนปญหาสําคัญย่ิงในปจจุบัน และการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที่ใชน้ําฝนทํานาเปนหลัก เกษตรกรจะมีความเส่ียงสูงเปนเหตุใหผลผลิต ขาวอยู
ในระดับต่ํา ไมเพียงพอตอการบริโภค ดวยพระอัจฉริยะในการแกปญหา จึงไดพระราชทาน "ทฤษฎีใหม" ให
ดําเนินการในพื้นที่ทํากินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ 15 ไร ดวยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไรนาอยางเหมาะสม 
ดวยการจัดสรรการใชประโยชนในที่ดินโดยใหมีการจัดสรางแหลงน้ําในที่ดินสําหรับการทําการ เกษตรแบบผสมผสาน
อยางไดผล เพื่อใหเกษตรกรสามารถเล้ียงตัวเองได ใหมีรายไดไวใชจายและมีอาหารไวบริโภคตลอดป ซึ่งได
ดําเนินการอยางแพรหลายในปจจุบัน ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ 
ขอนแกน ชัยภูมิ เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร มีพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด  52.76 ลานไร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปแบงออกไดเปน 5 เขต ดังนี้ 1) บริเวณท่ีสูงทางทิศตะวันตก มี
ลักษณะพื้นที่เปนเนินสูงถึงภูเขาบางสวนมีสภาพเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน ไดแก พื้นที่บริเวณจังหวัดเลย 
และบางสวนของจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแกน และชัยภูมิ 2) บริเวณท่ีสูงทางทิศเหนือ เปนแนวแคบๆ 
ทางตอนเหนือสุดของภาค มีลักษณะพื้นที่เปนแบบลูกคล่ืนจนถึงเนินเขาโดยมีกลุมหินชุดโคราชรองรับ ไดแก 
บริเวณบางสวนของจังหวัดหนองคายและนครพนม 3) บริเวณแองสกลนคร มีศูนยกลางอยูที่จังหวัดสกลนคร 
ประกอบดวยพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี และหนองคาย ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนลูกคล่ืนลอน
ลาดถึงสภาพพ้ืนที่ราบ มีพวกหินเกลือรองรับอยูเบื้องลาง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 43,000 ตารางกิโลเมตร มี
ลําธารไหลลงสูหนองหาน ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่มีพื้นที่ประมาณ 170 ตารางกิโลเมตร 4) บริเวณท่ีสูง ตอนกลาง
แถบเทือกเขาภูพาน มีสภาพพื้นที่เปนแบบลูกคล่ืนจนถึงเนินเขาเต้ียๆ มีเอกเขาภูพานเกิดขึ้นซึ่งมีอาณาเขตติดตอ
กับแมน้ําโขงทางทิศตะวันออกเฉียงใตและมีดินหนวยลาง และหนวยกลางของหินชุดโคราชรองรับอยูเบื้องลาง และ 
5) บริเวณแองโคราช ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สวนใหญทางตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบคลุมพื้นที่ 
จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน และกาฬสินธุ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีลักษณะสภาพพื้นที่แบบลูกคล่ืน
ลอนลาดถึงรอบเรียบหรือเกือบราบ (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3, 2547) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่เฉล่ีย 23 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548) จากกระแสการพัฒนาที่
มุงเนนดานเศรษฐกิจเปนหลักทําใหเกิดปญหาทุนสังคม ธรรมชาติวัฒนธรรม คน สังคม ทรัพยากร ตนทุนสูง ผลผลิต
ตํ่า รายไดนอย ขาดความม่ันคงดานอาหาร ขาดความเอื้ออาทร วัตถุนิยม วัฒนธรรมถูกทําลาย  พึ่งตนเองไมได 
ขาดการเรียนรู และพึ่งพากันเองในชุมชน เกษตรกรมีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ ย่ิงพัฒนาเกษตรกรย่ิงออนแอ
เร่ืองวิธีคิด เกษตรกรไมเขมแข็ง ไมทํางานวิจัยดวยตนเอง พึ่งพาปจจัยภายนอก ไมรูเทาทันการเปล่ียนแปลง ขาด
การรวมกลุม ขาดการเชื่อมโยงผลผลิตกับตลาด แตมีจุดแข็ง คือ ขยันมุงม่ัน ทุมเท พรอมปรับเปล่ียน จึงจําเปน 
ตองใหเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พัฒนาและปรับเปล่ียนระบบการผลิตตามสภาพภูมินิเวศ 
โดยใชแนวทาง การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม เพื่อพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองในชุมชนใชภูมิปญญา 
ทองถิ่น และทุนชุมชน มีคุณธรรม รูเทาทันโลก ประมาณตน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับภูมินิเวศในพื้นที่ 
ใหเกษตรกรมีกิน มีความม่ันคงทางดานอาหาร ลดความเส่ียงจากการผลิตพืชเชิงเด่ียว เพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พัฒนาระบบการผลิตใหมีความย่ังยืน ส่ิงแวดลอมไดรับการปกปอง ครอบครัวและชุมชนมีความ เขมแข็ง 
รูเทาทันกระแสการปรับเปล่ียนของสังคม เม่ือมีปญหาที่กระทบสามารถปรับตัวไดอยางมีศักด์ิศรี 
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ในป พ.ศ. 2552 ที่ผานมา เปนวาระครบรอบ 36 ป กรมวิชาการเกษตร ซึ่งไดมอบหมายใหสํานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรทั้ง 8 เขต จัดทํา “ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม” ขึ้น เขตละ 2 
แหง และพ้ืนที่ของกรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานครอีก 1 ศูนย รวมทั้งหมด 17 
ศูนย เปนกิจกรรมหนึ่งในโอกาสดังกลาว โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริ
ทฤษฏีใหมมาบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ํา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของกรมวิชาการ
เกษตรอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนแปลงตนแบบการผลิตพืชแบบผสมผสานตามแนวพระราชดําริทฤษฏีใหม เปน
แปลงศึกษาเรียนรูเพื่อเปนแนวทางนําไปปฏิบัติในพื้นที่และเกิดผลอยางย่ังยืน และเปนศูนยฝกอบรมและถายทอด
เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 

 
วัตถุประสงค 

 
 1. นําเสนอวิธีดําเนินการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” 
จังหวัดนครพนม 
 2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” จังหวัด
นครพนม ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  
 

วิธีการในการดาํเนินงานของศูนยฯ 
 
 ดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมจังหวัดนครพนม เพื่อนําเสนอ
วิธีดําเนินการดําเนินงาน และศึกษาผลการดําเนนิงานแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ขึ้นเม่ือตนป พ.ศ. 2552 จํานวน 2 แหง คือ พื้นที่ตําบลหนองแสงและตําบลขามเฒา อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม   
 แหงแรก ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมจังหวัดนครพนม ตําบลหนองแสง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม เนนหนักดานการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม
เปนหลัก พื้นที่ 15 ไร แบงสัดสวนการใชพื้นที่ดินตามหลักทฤษฎีใหม ดังนี้ สวนที่หนึ่ง น้ําพื้นที่ 2 ไร ขุดสระน้ํา 
สําหรับเก็บกักน้ําในฤดูฝนเพื่อไวใชเพาะปลูกในฤดูแลง ในสระน้ําเล้ียงปลากินพืชชนิดตางฯ เชน ปลานิล ตะเพียน 
ไน และย่ีสก บริเวณขอบสระมีการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน สวนที่สอง นาขาว พื้นที่ 4 
ไร เปนพื้นที่ปลูกขาวเพื่อเก็บผลผลิตไวบริโภคในครัวเรือน มีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 และการปลูกพืชหลัง
นา เชน ขาวโพด แตงโม และฟกทอง พื้นที่เหลือคือบริเวณคันนามีการปลูกกลวยนํ้าหวา สวนที่สาม  พืช
ผสมผสาน พื้นที่ 7 ไร กิจกรรมการปลูกไมผล เชน เงาะโรงเรียน ล้ินจี่ นพ.1 มะนาว มะละกอ กลวยนํ้าวา ไผ
หวาน และปลูกยางพารา พืชผักอายุยืนและอายุส้ัน เชน หวาย เม็ก มะรุม ต้ิว ชะอม ขา ตะไคร  ผักบุง ผักชี พริก  
มะเขือ กระเพรา โหระพา แมงลัก ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพุม ผักแปน และพืชหมุนเวียนอื่นๆ เชน ขาวโพดเทียนสุโขทัย 
กะหลํ่า บานไมรูโรย และดาวเรือง เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน และที่เหลือจําหนาย สวนที่ส่ี ที่อยูอาศัย พื้นที่ 2 ไร 
ใชเปนที่ปลูกสรางบานที่อยูอาศัย ยุงฉาง โรงเรือนเพาะเห็ด และดานปศุสัตว เล้ียงไก 3 สายพันธุจํานวน 30 ตัว 
เล้ียงเปดพันธุบาบารีจํานวน 10 ตัว ยังใชประโยชนเปนสถานท่ีจัดอบรม และมีการประเมินผลจากแบบสอบถาม 
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ผูเขามารับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมในแตละคร้ัง โดยแบงการประเมิน
ออกเปน 4 ระดับ คือ ความพึงพอใจระดับดีมาก ความพึงพอใจระดับดี  ความพึงพอใจระดับปานกลาง และ
ความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง 
 แหงที่ 2 ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมจังหวัดนครพนม ตําบลขามเฒาอําเภอ
เมืองจังหวัดนครพนม เนนหนักดานการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ พื้นที่ 7.5 ไร โดยแบงพื้นที่ดําเนินการ
ออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่หนึ่ง น้ํา พื้นที่ 1 ไร ขุดสระน้ํา สําหรับเก็บกักน้ําในฤดูฝนเพ่ือไวใชเพาะปลูกในฤดู
แลง ในสระนํ้าเล้ียงปลากินพืชชนิดตางฯ เชนปลานิล ตะเพียน ไน และย่ีสก  สวนที่สอง นาขาว พื้นที่ 4.5 ไร เปน
พื้นที่ปลูกขาวเพื่อเก็บผลผลิตไวบริโภคในครัวเรือน มีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 และการปลูกพืชหลังนา เชน 
ขาวโพด แตงโม กะหลํ่าปลี คะนา สลัด ผักบุง และหอมแบง สวนที่สาม พืชผสมผสาน พื้นที่ 1.5 ไร มีกิจกรรม
การปลูกไมผล เชน มะมวง ชมพู มะไฟ ล้ินจี่ กลวยน้ําวา มะละกอ  พืชผักอายุยืนและอายุส้ัน ชะอม ขา ตะไคร 
ขี้เหล็ก ผักบุง ผักชี พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา แมงลัก และพืชหมุนเวียนอื่นๆ สวนที่ส่ี ที่อยูอาศัย พื้นที่  0.5 
ไร ใชเปนที่ปลูกสรางบานที่อยูอาศัย ยุงฉาง โรงเรือนเพาะเห็ด และปศุสัตว   
 

ผลการดําเนินงานของศูนยฯ 
 
 แหงแรก ตําบลหนองแสง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม พื้นที่ 15  ไร เนนหนักดานการฝกอบรมและ
ถายทอดเทคโนโลยีเปนหลัก  จากผลการดําเนินงานต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 พบวามีผูเขามารับการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จํานวนทั้งส้ิน 1,305 คน เปนเกษตรกร 748 คน 
เจาหนาที่/ขาราชการ 321 คน และนักเรียน/นักศึกษา 236 คน ผลการประเมินจากแบบสอบถาม  พบวา ทั้งดาน
สถานที่ การบริการ ความเขาใจในกิจกรรมตางๆ รวมถึงการถายทอดความรูและเทคโนโลยีของศูนย  ไดรับการ
ยอมรับดานความพึงพอใจระดับดีมาก 6 % ความพึงพอใจระดับดี  82 % ความพึงพอใจระดับปานกลาง 7 % 
และความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง 5 % การดําเนินการตามกิจกรรมทั้งส่ีสวน พบวา สวนที่หนึ่ง น้ํา พื้นที่ 2 ไร 
มีกิจกรรมเล้ียงปลากินพืช และมีการจับปลาเพื่อจําหนายและบริโภค ไดน้ําหนัก 50 กิโลกรัม สวนที่สอง นาขาว 
พื้นที่ 4 ไร กิจกรรมที่ดําเนินการคือ การปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เก็บเก่ียวผลผลิตจํานวน 1 ไร ไดผลผลิต 300 
กิโลกรัม อีก  3 ไร เก็บเก่ียวไมได สวนที่สาม พืชผสมผสาน พื้นที่ 7 ไร มีกิจกรรมการปลูกไมผล พืชผักอายุยืน 
อายุส้ัน  และพืชหมุนเวียนอื่นๆ สวนที่ส่ี ที่อยูอาศัย พื้นที่ 2 ไร ประกอบดวย บานพัก ปศุสัตวและโรงเห็ด จากผล
การวิเคราะหขอมูลต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 สรุปผลได ดังนี้ ทั้ง 4 สวนมีรายไดตลอดทั้งป 80,720 
บาท และมีรายจายท้ังหมด 52,320 บาท (ไมรวมคาแรงงาน) เหลือเงินหักคาใชจาย 28,400 บาท ดานรายได
พบวา สวนที่สาม สูงที่สุด คือ 42,870 บาท รองลงมา ไดแก สวนที่ส่ีและสวนที่สอง คือ 31,100 และ 4,500 บาท 
ตามลําดับ และสวนที่หนึ่ง นอยที่สุด คือ 2,250 บาท ดานรายจาย พบวา สวนที่ส่ี สูงที่สุด คือ 26,770 บาท 
รองลงมาไดแก สวนที่สาม และสวนที่สอง คือ 21,600 และ 3,950 บาท ตามลําดับ และเม่ือวิเคราะห
ผลตอบแทนหลังหักคาใชจายต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม  2552 พบวา สวนที่สาม มีผลตอบแทนสูงที่สุด คือ 
21,270 บาท รองลงมาไดแก สวนที่ส่ี และสวนที่หนึ่ง คือ 4,330 และ 2,250 บาท ตามลําดับ สวนที่สอง นอย
ที่สุด คือ 550 บาท    
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 แหงที่ 2 ตําบลขามเฒา อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม พื้นที่ 7.5 ไร  เนนหนักดานการปฏิบัติตามแนว
พระราชดําริ การดําเนินการตามกิจกรรมทั้งส่ีสวน พบวา สวนที่หนึ่ง พื้นที่สระนํ้า 1 ไร  มีกิจกรรมเล้ียงปลากินพืช  
มีรายไดจากการจับปลาเพื่อจําหนายบางสวน  สวนที่สอง นาขาว พื้นที่ 4.5 ไร มีกิจกรรมการปลูกขาวขาวดอก
มะลิ 105 ไดผลผลิต 1,523 กิโลกรัม และการปลูกพืชหลังนา สวนที่สาม พืชผสมผสาน พื้นที่ 1.5 ไร มีกิจกรรม
การปลูกไมผล พืชผักอายุยืน อายุส้ัน และพืชหมุนเวียนอื่นๆ และสวนท่ีส่ี ที่อยูอาศัย พื้นที่ 0.5 ไร ประกอบดวย
บานพัก ปศุสัตวและโรงเห็ด จากผลการวิเคราะหขอมูลต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม  2552  สรุปผลได ดังนี้ ทั้ง 
4 สวนมีรายไดตลอดทั้งป 104,375 บาท และมีรายจายทั้งหมด  39,139 บาท (ไมรวมคาแรงงาน) เหลือเงินหัก
คาใชจาย  65,236 บาท ดานรายไดพบวา สวนที่หนึ่ง สูงที่สุด คือ 60,234 บาท รองลงมา ไดแก สวนที่ส่ี และ
สวนที่สาม คือ 25,858 และ 17,383 บาท  ตามลําดับ และสวนที่หนึ่ง นอยที่สุด คือ 900 บาท ดานรายจาย 
พบวา สวนที่ส่ี สูงที่สุด คือ 21,330 บาท รองลงมา ไดแก สวนที่สอง และสวนที่สาม คือ 9,509 และ 8,300 บาท 
ตามลําดับ และเม่ือวิเคราะหผลตอบแทนหลังหักคาใชจายต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 พบวา สวนที่สอง 
มีผลตอบแทนสูงที่สุด คือ 50,725 บาท รองลงมาไดแก สวนที่สาม และสวนท่ีส่ี คือ 9,083 และ 4,528  บาท  
ตามลําดับ  สวนที่หนึ่ง นอยที่สุด คือ 900  บาท   
  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 แหงแรก ดานการดําเนินการตามกิจกรรมทั้งส่ีสวน พบวา สวนที่หนึ่ง น้ํา พื้นที่ 2 ไร สระน้ําที่เก็บน้ํา 
พึ่งขุดเปนปแรก น้ําในบอกักเก็บไมได และบริเวณบออยูใกลกับแมน้ําโขง บอน้ําจึงแหงต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 
และมีการจับปลาเพื่อจําหนายและบริโภค ไดปลาน้ําหนัก 50 กิโลกรัม ทําใหไมสามารถปลูกพืชหลังนาได จึง
ขาดรายไดเพิ่มเติมในสวนนี้ สวนที่สอง นาขาว พื้นที่ 4 ไร กิจกรรมที่จัดขึ้นและดําเนินการคือมีการปลูกขาวขาว
ดอกมะลิ  105 เก็บเก่ียวผลผลิตจํานวน 1 ไร ไดผลผลิต 300 กิโลกรัม อีก 3 ไร เก็บเก่ียวไมไดเนื่องจากน้ําทวม 
เพราะฝนตกหนักพื้นที่ระบายนํ้าไมทัน ทําใหนาขาวเสียหายผลผลิตไมไดตามที่ตองการ  จึงมีผลทําใหรายไดตํ่า
ในสวนนี้ สวนที่สาม พืชผสมผสาน พื้นที่ 7 ไร พืชสวน ดําเนินการปลูกพืชอายุยืน ไดแก เงาะโรงเรียน  กลวย
นํ้าวา ล้ินจี่ นพ.1 กาแฟอาราบิกา หวาย ชะอม มะกรูด มะนาว มะรุม ต้ิว เม็ก มะละกอ ผักหวานบาน ไผหวาน 
ยางพารา เพกาสะเดา แค ขี้เหล็กและอื่น ๆ เนื่องจากพืชสวนบางชนิดเปนไมยืนตนตองมีอายุมากกวา 2 ป จึงจะ
ใหผลผลิต  ขณะน้ีอยูในระยะการเจริญเติบโตของลําตน  และบํารุงรักษา จึงทําใหรายไดในสวนนี้ลดลง สวนพืช
หมุนเวียนและพืชอายุส้ัน ปลูกเผือก มะเขือเปราะ มะเขือพวง ตะไคร กะเพรา โหระพา แมงลัก หนอไมฝรั่ง ผักบุง 
หอมแบง  กะหลํ่าปลี กะหล่ําดอกและอื่น ๆ พืชไร ดําเนินการปลูกมันสําปะหลัง ออย อยูในระยะการเจริญเติบโต
ทางดานลําตนและใบ ยังไมไดเก็บเก่ียวผลผลิตจึงขาดรายไดในสวนนี้ ยกเวน ขาวโพดเทียน ที่ปลูกไดมากกวาปละ 1 
คร้ัง สวนที่ส่ี ที่อยูอาศัย พื้นที่ 2 ไร  ประกอบดวยบานพัก  ปศุสัตว และโรงเห็ด รายไดหลักจะมาจากการขาย
สุกร เห็ด ไก และเปด แตก็จะมีตนทุนคาพันธุ และอาหารสูงกวาสวนอื่นๆ แตในปตอๆ ไปตนทุนเร่ืองพันธุจะ
ลดลง เนื่องจากมีพอแมพันธุอยูแลว 
 แหงที่ 2 สวนที่หนึ่ง พื้นที่สระน้ํา 1 ไร มีกิจกรรมเล้ียงปลากินพืช  ยังไมมีการจับปลาเพื่อจําหนาย  มี
การจับปลาบริโภคเฉพาะเปนอาหารในครัวเรือน เนื่องจากปลายังโตไมไดขนาด เพราะปลาที่เล้ียงเปนปลากิน
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พืชตองใชเวลาเลี้ยงนานกวาปลากินสัตว จึงทําใหรายไดในสวนนี้ลดลง สวนท่ีสอง นาขาว พื้นที่ 4.5 ไร มี
กิจกรรมการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ไดผลผลิต 1,523 กิโลกรัม และการปลูกพืชหลังนาเสริมรายได เพราะ
สภาพพื้นที่สามารถใหน้ําชวยไดในฤดูแลง จึงทําใหรายไดในสวนนี้สูงกวาสวนอื่นๆ สวนที่สาม พืชผสมผสาน 
พื้นที่ 1.5 ไร มีกิจกรรมการปลูกไมผล พืชผักอายุยืน อายุส้ัน และพืชหมุนเวียนอื่นๆ รายไดจะมาจากพืชอายุส้ัน
เปนหลัก และสวนที่ส่ี ที่อยูอาศัย พื้นที่ 0.5 ไร ประกอบดวยบานพัก ปศุสัตวและโรงเห็ด รายไดหลักจะมาจาก
การขายสุกร เห็ด ไก และเปด  จะมีตนทุนคาพันธุและอาหารสูงกวาสวนอื่นๆ แตในปตอๆ ไปตนทุนเร่ืองพันธุจะ
ลดลง เนื่องจากมีพอแมพันธุอยูแลว 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 พบวามีผูเขามารับการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จํานวนท้ังส้ิน 1,305 คน ผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวา 
ทั้งดานสถานที่ การบริการ ความเขาใจในกิจกรรมตางๆ รวมถึงการถายทอดความรูและเทคโนโลยีของศูนย ไดรับ
การยอมรับดานความพึงพอใจระดับดีมาก 6 % ระดับดี 82 % ระดับปานกลาง 7 % และควรปรับปรุง 5 % การ
ดําเนินการตามศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมจังหวัดนครพนม ทั้ง 2 แหง พบวา ศูนย
เรียนรูแหงที่ 2 จะใหผลตอบแทนดานรายไดมากกวา แหงที่ 1 เพราะกิจกรรมสวนที่ 2 สามารถปลูกพืชเสริม
รายไดหลังการทํานาได เนื่องจากสามารถใหน้ําแกพืชที่ปลูกในชวงฤดูแลวได แตแหงที่ 1 ไมสามารถใหน้ําเพิ่มเติม
แกพืชไดเพราะบอไมกักเก็บน้ํา ซึ่งการดําเนินงานทั้ง 2 แหงอยูในระยะเริ่มตน ผลผลิตตามกิจกรรมสวนตางๆ ยัง
ไมใหผลผลิตเต็มที่  เนื่องจากบางชนิดพืชยังอยูในระยะการเจริญเติบโต ดังนั้นการดําเนินงานทั้ง 4 สวน จะตอง
เก้ือกูลกันไป  จึงจะทําใหเกิดการพัฒนาไปสูความสําเร็จไดอยางย่ังยืน 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 ศูนยเรียนรูฯ แหงที่ 1 ควรแกไขปญหาเร่ืองสระนํ้าใหสามารถกักเก็บน้ําไดบางสวนในฤดูแลง และทํา
การปลูกพืชที่ใชน้ํานอยลง ตองมีบอบาดาลน้ําต้ืนชวยในฤดูแลง เพื่อใหสามารถปลูกพืชตามกิจกรรมสวนตางๆ
ได และควรปรับพื้นที่ลงใหสัมพนัธกับปริมาณการกักเก็บน้ําที่ตองใชกับพืชในชวงฤดูแลง สวนศูนยเรียนรูแหงที่ 2 
ควรจะขยายขนาดพื้นที่เพิ่มจากเดิมเปน 15 ไร  เพราะมีความพรอมในเรื่องของสระน้ํา ที่สามารถเก็บกับน้ําไดใน
ฤดูแลง และยังสามารถขุดบอบาดาลน้ําต้ืนชวยไดอีกทางหน่ึง เนื่องจากมีระดับน้ําใตดินต้ืน จะทําใหกิจกรรม
ตางๆ สมบูรณย่ิงขึ้น      
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ภาคผนวกที่ 1 ตารางเปรียบเทียบรายไดและรายจายระหวางศูนยเรียนรูการผลิตพืชฯ ทั้ง 2 แหง 
ศูนยฯ หนองแสง ศูนยฯ ขามเฒา กิจกรรม 

รายได รายจาย รายได รายจาย 
หมายเหตุ 

สวนที่ 1 
สวนที่ 2 

 
สวนที่ 3 

 
สวนที่ 4 

 

2,250 
4,500 

 
42,870 

 
31,100 

- 
3,950 

 
21,600 

 
26,770 

900 
60,234 

 
17,383 

 
25,858 

- 
9,509 

 
8,300 

 
21,330 

รวม 80,720 52,320 104,375 39,139 
กําไร 28,400 65,236 

- ไมมีรายจายคาอาหาร 
- รายไดจากการขายขาวและพืชหลังนา 
  รายจายคาพันธุ  ปุย วัสดุอื่นๆ 
- รายไดจากการขายผลผลิตพืชผัก 
   รายจายคาพันธุ  ปุย  วัสดุอื่นๆ 
- รายไดจากการขายสุกร ไก เปด และเห็ด 
   รายจายคาพันธุ  อาหารสัตว  วัสดุอื่นๆ 

 

ที่มา :  1. ขอมูลจากการจัดเก็บของศูนยเรียนรูฯ ทั้ง 2 แหง ระหวางเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม  2552 
 2. กําไร เกิดจากรายไดลบรายจาย ไมรวมคาแรงงาน 
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ภาคผนวกที่ 1  กิจกรรมภายในศูนยเรียนรูศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม ศวพ.
 นครพนม  ต.หนองแสง  อ.เมือง  จ.นครพนม  ( มกราคม – ธันวาคม 2552 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       สระน้ํา 2 ไร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นาขาว 4 ไร 

พืชผสมผสาน 7 ไร 

       ที่อยูอาศัย  โรงเห็ด  และปศุสัตว 2 ไร 

การถายทอดเทคโนโลยีแกผูเขาเยี่ยมชมศูนย 
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ภาคผนวกที่ 2 กิจกรรมภายในศูนยเรียนรูศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
ศวพ.นครพนม  ต.ขามเฒา  อ.เมือง  จ.นครพนม  (มกราคม – ธันวาคม 2552) 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
   
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 

สระนํ้า 1 ไร 

นาขาว 4.5 ไร 

พืชผสมผสาน  1.5 ไร 

ที่อยูอาศัย โรงเห็ด และปศุสัตว  0.5 ไร 


